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ការខាតបង់ដ៏គួរ

យបារម្ភ៖

ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោគណៈកម្មការទន្លមគង្គ និង ផលប៉ះពាល់នការអភិវឌឍថាមពលវារី
អគ្គិសនី

លើដងទន្លមគង្គ

ព័ត៌មានអំពីការសិកសោ
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ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោគណៈកម្មការទន្លមគង្គ តូវបានធ្វើឡើង អស់រយៈពលជាងបំមួយឆាំ ចាប់តាំងពីឆាំ ២០១២
ដល់ ២០១៧។
ការសិកសោនះបងាញថា ទំនប់វារីអគ្គិសនីធំៗចំនួន១១
លើតួមទន្លមគង្គកម និងទំនប់វារីអគ្គិសនី តាមដទន្លម
គង្គចំនួន១២០ទៀត ដលតូវបានគងសាងសង់រួចតឹមឆាំ ២០៤០ នឹងបង្កគះថាក់ដល់បព័ន្ធអកូឡូហសុី សដ្ឋកិច្ច
និងសន្តិសុខសបៀង ក្នុងតំបន់។
ទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនះនឹងកាត់បន្ថយបរិមាណដីលបោប់ដល់ ៩៧ភាគរយ មិនឱយហូរដល់តំបន់ដីសណ្ដទន្លមគង្គ។1
ដីលបោប់ផ្ដល់ជីវជាតិ ចាក់បំពញអាងទន្ល ក៏ដូចជាផ្ដល់អត្ថប
ជន៍សមប់កសិកម្ម ជលផល និងគុណភាពទឹក។
ជាលទ្ធផល វាបង្កើនប
ជន៍សដ្ឋកិច្ចដល់បណា្ដបទសដលស្ថិត ក្នុងតំបន់អាងទន្ល។
អាងស្តុកទឹកទំនប់ លើតួមទន្ល ហដារចនាសម្ព័ន្ធការពារទឹកជំនន់ និងរនាំងនានាចំ
គះថាក់ជាចើនដល់បព័ន្ធអកូឡូសហសុីក្នុងតំបន់។

ះការបមាស់ទីរបស់តី នឹងបង្ក

គណៈកម្មការទន្លមគង្គ (MRC) របាយការណ៍តាមវិស័យស្តីអំពីផលប៉ះពាល់វិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាននការអភិវឌឍថាមពលវារីអគ្គីសនី
នអាងទន្លមគង្គកម MRC ឆាំ២០១៧ ទំព័រទី ១០

លើ សានភាពសង្គម បរិសាន និងសដ្ឋកិច្ច
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ការអភិវឌឍថាមពលវារីអគ្គិសនី រហូតដល់ឆាំ ២០៤០ នឹងបណា្ដលឱយបរិមាណធនធានជលផលធាក់ចុះជាខាំង។ បរិមាណធ
នធានជលផលសរុបនឹងថយចុះពី៣៥-៤០% តឹមឆាំ២០២០ និងពី៤០-៨០% តឹមឆាំ ២០៤០។ ភាគរយដលនឹងបាត់បង់
ធៀបនឹងបរិមាណជលផលបច្ចុបបន្នរបស់បទសនីមួយៗគឺ៖ ថ ៥៥% ឡាវ ៥០% កម្ពុជា ៣៥% និងវៀតណាម ៣០%។2
ការអភិវឌឍថាមពលវារីអគ្គិសនី រហូតដល់ឆាំ ២០៤០ នឹងបណា្ដលឱយបាត់បង់ពពួកតីបមាស់ទី
ក្នុងតំបន់មួយភាគធំនទ
3
ន្លមគង្គ។ តឹមឆាំ២០២០ និង២០៤០ នឹងគានពពួកតីបមាស់ទីនទន្លមគង្គ ដលអាចរស់រានមានជីវិតបានក្នុងអាងស្តុ
កទឹករបស់ទំនប់វាគ្គិសនីទាំង ះ
ះទ។4
បមបមួលអាកាសធាតុ រួមផសំជាមួយនឹងការបាត់បង់តី អាចបណា្ដលឱយមាន “អសន្ដិសុខសបៀងកមិតធ្ងន់ធ្ងរ
ហគមន៍
បទសឡាវ និងកម្ពុជា។”5

តើការសិកសោរបស់កុមបឹកសោគឺជាអ្វី?

ក្នុងឆាំ ២០១១ គណៈកម្មការទន្លមគង្គបានយល់ពមរៀបចំឱយមានការសិ

ក្នុងរយៈពល៦ឆាំ ចាប់ពីឆាំ២០១២ ដល់២០១៧ គណៈកម្មការទន្លមគង្គ

ជាបណ្ដុំនគមងវារីអគ្គិសនីទាំង

(MRC) បានបញ្ចប់ការសិកសោស្តព
ី កា
ី រគប់គង និងការអភិវឌឍទន្លមគង្គបកប

យចីរភាព ដលរួមបញ្ចូលការសិកសោផលប៉ះពាល់នគមងថាមពលវារីអ

គ្គិសនីនានាដលស្ថិត

លើតួមទន្លផងដរ ឬ

ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោ (Council Study)។

ថា

មូលដានសមប់ ផ្តល់

បល់ដល់បទសជាសមាជិកដូចជា កម្ពុជា ឡាវ ថ

ក្នុងអាងទន្លមគង្គ។

ការសិកសោនះមាន

ពិគះ

លើគមងនីមួយៗ

ះ ដើមបីផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថមសមប់ការ
យអនុ

ស្វងរកនូវភស្តុតាងបបវិទយោសាស្តដលអាចទុក

ចិត្តបាន ដើមបីបងាញពីទិដ្ឋភាពស្តីពីផលប៉ះពាល់

លើ បរិសាន សង្គម

និងសដ្ឋកិច្ច ដលអាចកើតមានបណា្ដលមកពីការអភិវឌឍតាមដងទន្លមគ
កលម្អការរៀបចំផនការ

កសាងសមត្ថភាពបទសជាសមាជិក និងផ្តល់នូវវិធីទប់សាត់
្ក បងា្ករ

និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន ឬទូទាត់សំណងដល់បទសដលរងផ
លប៉ះពាល់។

តើការសិកសោរបស់កុមបឹកសោបានផ្ដួចផ្តើមឡើង

យរបៀប

ណា?

បល់ និងពមពៀងជាមុន។ គសងឃឹមថា ការសិកសោនះនឹងបំព

ះខ្វះខាតនព័ត៌មាន ផ្ដល់ទិដ្ឋភាពពញលញសមប់ការសមចចិ

ធាតុចូលបានគប់ជុងជយអំពីផលប៉ះពាល់ជាបណ្ដុំ
មូល។

លើអាងទន្លទាំង

គណៈកម្មការទន្លមគង្គបានទទួលមូលនិធិចំនួន ៤.៧លានដុលារសមប់កា

បលហសុិក សហភាពអឺរ៉ុប ហាំងឡង់ បារាំង អាល្លឺម៉ង់ ជប៉ុន លុចសំបួរ
ហូឡង់ ស៊ុយអត ស្វីស អាមរិក និងធនាគារពិភព

បល់ជាមុន នទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយា៉ប៊ូរី

ក។ បទសជាសមាជិ

កនគណៈកម្មការទន្លមគង្គក៏បានចូលរួមវិភាគទានផងដរ។

តើការសិកសោរបស់កុមបឹកសោនះពិនិតយមើលលើអ្វីខ្លះ?
ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោវិភាគអំពីការអភិវឌឍវិស័យថាមពលវារីអគ្គិសនី
ធានទឹក ដូចជា ធារាសាស្ដ កសិកម្ម ការបើបស់ដី ការដឹកជញ្ជូន

ការបើបស់ទឹកលក្ខណៈគួសារ និងឧសសោហកម្ម ការការពារទឹកជំនន់

តលើលទ្ធផលនការសិ

កសោដលបានរកឃើញជុំវិញអំពីការអភិវឌឍវិស័យថាមពលវារីអគ្គិសនី។

(Xayaburi) រដាភិបាលវៀតណាមបានអំពាវនាវឱយផាកការសាងសង់ទំនប់វារី

ការសិកសោនះសំ

លើសកានុពលនផលប៉ះពាល់ ឲយហើយរួចរាល់សិន។

ខាន់ៗនទន្លមគង្គ រួមទាំងតំបន់ឆ្នរផងដរ ដលមានបួនតំបន់៖

អគ្គិសនីនះរយៈពល១០ឆាំ
ការស្នើសុំនះអនុ

យរងចាំការសិកសោបន្ថមទៀត

មតាម អនុសាសន៍នការវាយតម្លបរិសានជាយុទ្ធសា

ស្ត ដលសមបសមួល

ះស្នើឲយធ្វើការវាយតម្ល

យគណៈកម្មការទន្លមគង្គ

យអនុសាសន៍

លើផលប៉ះពាល់ជាបណ្ដុំ ក៏ដូចជាឱកាសនគ

មងវារីអគ្គិសនីនានាដលបានស្នើឡើង។

2
3
4

5

គិតគូរលើអាងទន្លមគង្គទាំងមូល ប៉ុន្តការសិកសោអំពីផល

ប៉ះពាល់នការអភិវឌឍធនធានទឹកតូវបានធ្វើឡើងជាពិសស

1. ចករបៀងក្នុងចំងាយ១៥គម សងខាង តាមប
នុចមា្ខងដលចាប់ផ្ដើម
(បទសកម្ពុជា)

គណៈកម្មការទន្លមគង្គ (MRC) ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោ៖ ការសិកសោស្តីពីការគប់គង និងការអភិវឌឍទន្លមគង្គបកប
លវារីអគ្គីសនីលើដងទន្លមគង្គ MRC ឆាំ២០១៧

ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោ៖ ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់សរុប ២០១៧ ទំព័រទី v

ចករបៀងសំ

្ដយដងទន្លមគង្គ ពីចំ

ពំដនចិន និងចំនុចមា្ខងទៀត

ខត្តកចះ

យចីរភាព ដលរួមទាំងផលប៉ះពាល់នគមងថាមព

គណៈកម្មការទន្លមគង្គ (MRC) ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោ៖ ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់នការវិវឌឍធនធានទឹក MRC ឆាំ២០១៧ ទំព័រទី iii

របាយការណ៍តាមវិស័យ ២០១៧ ទំព័រទី ៦៣

ក្នុ

ងអាងទន្លមគង្គក៏ដូចជា វិស័យសំខាន់ៗដទទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌឍធន

និងការបបួលអាកាសធាតុ។ សចក្ដីសង្ខបនះ

ក្នុងដំណើរការពិគះ

តាមនីតិវិធីជូនដំណឹង

ម

រសិកសោនះ ពី ដគូអភិវឌឍន៍នានាដលរួមមានមកពីបទស អូស្តាលី

ល

ង្គ។ ភស្តុតាងនះសំ

សមចចិត្ត

លើអាងទន្លទាំងមូលអំពីផលប៉ះពាល់

ត្ត ក៏ដូចជាគាំទដល់ការធ្វើផនការដលផ្អកលើមូលដានដលដាក់បញ្ចូលនូវ

និងវៀតណាម អំពីផលប៉ះពាល់វិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានក្នុងការអភិវឌឍធនធានទឹ
ក

កសោរបស់កុមបឹកសោ ដើមបីវាយតម្ល

ញនូវច

លបំណងរួមនការសិកសោនះគឺដើមបីជួយឱយគណៈកម្មការទន្លមគង្គមាន

2

តាមស

ការខាតបង់ដ៏គួរ

យបារម្ភ

Riverbank garden at Pak Beng
Photo: International Rivers

2. តំបន់ទំនាបលិចទឹក

កម្ពុជា ដលមាន ទន្លសាប និងបឹងទន្លសាប

3. តំបន់ដីសណ្ដមគង្គ

កម្ពុជា និងវៀតណាម

4. តំបន់ឆ្នរដលរងឥទ្ធិពលផាល់ពីទន្លមគង្គ
ការសិកសោនះវាយតម្លលើបរិបទសំខាន់ៗចំនួនបី សមប់ការអភិវឌឍធនធាន
ទឹក

ក្នុងអាងទន្ល៖

មកដល់តឹមឆាំ២០០៧។

សប់ កំពុងសាងសង់ និងដលតូវបានរំពឹងយា៉ងមុតមាំថានឹងបញ្ចប់
ឆាំ២០២០។

សប់ កំពុងសាងសង់ និងគមងអភិវឌឍដលតូវបានរំពឹងថានឹងតូវបា
ឆាំ២០៤០ បសិនបើអនុវត្ត

តាមផនការទាំងសុង ដលរួ

មមានគប់ទំនប់វារីអគ្គិសនីតាមដងទន្លមទាំងអស់ដលបានស្នើសុំ។

ពលគណៈកម្មការទន្លមគង្គពិនិតយមើលការអភិវឌឍដលបានគងទុក

ទីលំ

លើតួមទន្លមគង្គកម និងទំនប់វារីអគ្គិសនី

តាមដទន្លចំនួន១២០

ដលបានគងទុកសមប់ឆាំ២០៤០ បង្កការគំរាមកំហងយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប
ម្ភគប់គន់របស់បជាជនក្នុងតំបន់។

នឹងបង្កអតុលយភាពធ្ងន់ធ្ងរ
ចំ

យបង្កឱយមានការខូចបង់ដល់វិស័យណាមួយក្នុង

មវិស័យ ទឹក សបៀងអាហារ និងថាមពល។6 បសិនបើទិន្នផលតី

និងផលិតភាពកសិកម្មធាក់ចុះ សបៀងអាហារនឹងកាន់តខ្វះខាត

ចំណកតម្លរបស់វានឹងកើនឡើង។ ជាលទ្ធផល បជាជនក្នុងតំបន់នឹងតូវបា

3. បរិបទផនការអភិវឌឍន៍ (M3) រួមមានគមងអភិវឌឍទាំងអស់ដលមាន

ះឆាំ ២០២០ និង២០៤០ គបានគិតគូរ និងរំពឹងទុកថា

អាកាសធាតុនឹងកាន់ត

ការសិកសោនះបងាញថា ទំនប់វារីអគ្គិសនីធំៗចំនួន១១

គពយោករណ៍ថា ការអភិវឌឍធនធានទឹកជាបន្តបនាប់រហូតដល់ឆាំ២០៤០

2. បរិបទអនាគតជាក់លាក់ (M2) រួមមានគមងអភិវឌឍទាំងអស់ដលមាន

សមប់ច

កសោ

រិសាន និងសដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ ពមទាំងលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានអាហារូបត្ថ

1. បរិបទដំណាក់កាលដំបូង (M1) រួមមានគមងអភិវឌឍនានា

នបញ្ចប់

លទ្ធផលដលបានរកឃើញសំខាន់ៗនការសិកសោរបស់កុមបឹ

និងសើមជាងមុន ហើយមនុសសនឹងពងីកការតាំង

ក្នុងតំបន់ទំនាបលិចទឹក។

នរុញឱយធាក់ចូល

ក្នុងភាពកីក ហើយតំបន់អាងទន្លមគង្គកមមួយភាគ

ធំនឹងកាន់តងាយរងគះ

យសារសានភាពអាកាសធាតុ។

សកានុពលអនាគតរបស់បណា្ដបទសជាសមាជិកនគណៈកម្មការទន្លមគ
ង្គពឹងអាស័យលើធនធានធម្មជាតិ ជាពិសស ដី ពឈើ និងជលផល។

គពយោករណ៍ថា គន់តគិតតឹមផលប៉ះពាល់នគមងអភិវឌឍទាំងអស់ដល
បានគងសង់ឲយរួចរាល់តឹមរយះពលមធយម (២០២០) ធនធានធម្មជាតិ
អាចនឹងធាក់ចុះរហូតដល់ជិត៤០ភាគរយ នផលិតផលសរុបក្នុងសុក
(GDP) ឆាំ២០១៧ នតំបន់អាងទន្លមគង្គកម។7

6

7

ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោ៖ លទ្ធផលសំខាន់ៗ ២០១៧ ទំព័រទី ១
ឯកសារ

ងដូចខាងលើ

3

សរុបមក “ផនកា
ផនការអភិវឌឍនគមងទាំងអស់ដលបូកបញ្ចូលគា

គិតតឹមសំរាប់ឆាំ២០២០ និងតឹមឆាំ២០៤០ ទំនងជាបង្កឱយមានការធាក់ចុះនូ
វភាពធន់ទំ បង្កើនភាពងាយរងគះ និងប៉ះពាល់ដល់និរន្តភាពនសហគមន៍
ក្នុងតំបន់អាងទន្លមគង្គកម…
ម ជាពិសសកុមគួសារកីកគឺជាកុមដល
ងាយរងការលំបាកជាងគបំផុតចំ

ះផលប៉ះពាល់ទាំង

ះ។ 8
ះ។”

ខាងកមគឺជាចំណុចសំខាន់ៗដកសង់ពីការសិកសោរបស់កុមបឹកសោ អំពីផល
ប៉ះពាល់នការអភិវឌឍធនធានទឹក

លើដងទន្លមគង្គ៖

ក៏ប៉ះពាល់យា៉ងធំធងដល់គមងអភិវឌឍធនធានទឹកដទដលបានគងទុក
ក្នុងតំបន់អាងទន្លមគង្គកម”។15

គមងថាមពលវារីអគ្គិសនី

តាមតំបន់អាងទន្លមគង្គនឹងកាត់បន្ថយលំហូរ

ទឹករដូវវសសោ ហើយបង្កើនលំហូរទឹករដូវបំង ក្នុងលក្ខខណធម្មតា (មិនមនក្នុ
ងលក្ខខណអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ)។ ចរន្តផាស់ប្តូរនះ

អាចនឹងជួយកាត់បន្ថយគះទឹកជំនន់ ប៉ុន្តវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន
ដល់បព័ន្ធអកូឡូហសុីរបស់សត្វ និងរុក្ខជាតិតាមដងទន្ល ចីរភាព និងលទ្ធភាព

ដីលបោប់

ក្នុងការស្វងរកតីដើមបីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់បជាជនក្នុងតំបន់។

គមងថាមពលវារីអគ្គិសនីបច្ចុបបន្ន នឹងកាត់បន្ថយលំហូរដីលបោប់រហូតដល់៩

កពីនះ

៧ភាគរយ មិនឱយហូរដល់ដំបន់ដីសណ្ដរទន្លមគង្គ។9

សំខាន់ៗជាចើនទៀត

ក្នុងបព័ន្ធអកូឡូហសុីសមប់វិស័យ កសិកម្ម

ជលផល រុក្ខជាតិ និងសត្វក្នុងទឹក និងគុណភាពទឹក ដលជាកតាគាំទដល់ស
ដ្ឋកិច្ចរបស់បទសជាសមាជិកក្នុងតំបន់។
ការបាត់បង់ដីលបោប់ និងជីវជាតិ

យសារទំនប់វារីអគ្គិសនី

ខសទឹកខាង

លើ នឹងបង្កឱយគុណភាពជីវជាតិដី ទិន្នផលសូវ និងតីធាក់ចុះជាខាំង។10

ការសិកសោប
មគា

ក់ថា៖ “

ពលដលទិន្នផលតី និងសូវធាក់ចុះក្នុងពលទន្ទឹ

ះវានឹងបង្កើតឲយមានសកានុពលខ្ពស់ក្នុងការបង្កឱយមានការខ្វះខាតអា

ហារូបត្ថម្ភ

តាមកុមគួសាររបស់បជាពលរដ្ឋ។”11

បជាជនតាមជនបទក្នុងតំបន់អាងទន្លមគង្គដលមានជីវភាពពឹងផ្អកលើទ
ន្លសមប់ជាបព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក ជីវជាតិដី ធនធាននសាទ
យការបាត់បង់ដីលបោប់ ដលបង្ក

យការរារាំងរបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនា

ខសទឹកខាងលើ។ តំបន់ងាយរងគះបំផុតគឺ បព័ន្ធអកូឡូ

ហសុីរបស់តំបន់ទំនាបលិចទឹក និងទន្លសាប
ណ្ដមគង្គ

វៀតណាម។12

បទសកម្ពុជា និងតំបន់ដីស

ការសឹករិចរឹល ការបាក់ចំងទន្ល និងបាតទន្ល នឹងកើនឡើងយា៉ងខាំង
យសារតការបាត់បង់ដីលបោប់ និងបមបមួលកមិតទឹក

ក្នុងអាងទន្លផ្នកខាងកម ជាពិសស
និងតំបន់មួយចំនួន
ស្ទឹងតង។13

ផលប៉ះពាល់ចំ

តំបន់ដីសណ្ដមគង្គ

វៀតណាម

តាមដងទន្លមគង្គ ចាប់តាំងពីទីកុងវៀងច័ន្ទដល់ខត្ត

លើបព័ន្ធអកូឡូហសុី

14

ផលប៉ះពាល់ជាបព័ន្ធនទំនប់វារីអគ្គិសនីដលស្ថិត

លើតួមទន្ល

គឺមានដូចជា ការរាំងខ្ទប់ដីលបោប់ រំខានផ្លូវបមាស់ទី ប៉ះពាល់លំហូរទឹក

8

9

10
11

12

13
14

ងការបមាស់ទីរបស់តី។ អាងស្តុកទឹកទាំង

លើតួ

ះតូវបានគរំពឹងគិតថា វានឹង

សូបយកទឹកមួយភាគធំពីទន្លមគង្គ រួចបម្លងខ្លួន
មួយ ពីតឹមទន្លឈាងសាន

ម្ពុជា លើកលងតតំបន់ក្នុងច

ជាទីជមកបឹងដ៏ជ

បទសថ រហូតដល់ខត្តកចះ
ះពីវៀងច័ន្ទ

បា៉កស

បទសក

បទសឡាវ។

ទីជមកបឹងជបបនះមិនសមសបសមប់អំបូរសត្វជាចើនដលរស់
តាមទន្លមគង្គ

ះទ ប៉ុន្តវាសមសបសមប់សិបបិសត្វ (ពពួកជំពូកលៀស

គុំ) កង្កប និងខយង។16

សំណឹករិចរឹល ការបាក់ចំងទន្លដលបណា្ដលមកពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដននឹង
មានកំណើនយា៉ងឆាប់រហ័ស

ពលទំនប់វារីអគ្គិសនីនានាក្នុងអាងទន្លមគ

ង្គកមតូវបានសាងសង់រួចរាល់។ សំណឹករិចរឹល ការបាក់ចំងទន្លជាចើន
ក្នុងគប់តំបន់ទាំងអស់ នអាងទន្លមគង្គកម ជាពិ

សសតំបន់ដីសណ្ដទន្លមគង្គ។17
គនឹងតូវចំណាយបក់ដល់

៦ពាន់លានដុលា ($6 billion) ដើមបីការពារ

ចំងទន្លដលបឈមនឹងសំណឹករិចរឹល ការបាក់ចំងទន្ល។

ហានិភ័យទឹកជំនន់ និងសកានុពលនការខូចខាតមានកំណើន៥
ពះ

១០ដង ពី

យសារតម្លទំនិញកើនឡើងក្នុងពលដលសដ្ឋកិច្ចកាន់តមានកំ

ណើនកាន់តខ្ពស់ ជាពិសស

តំបន់ទីកុង

ដលបឈមជាមួយនឹងហានិភ័យខ្ពស់។18

ថ្វប
ី ទ
ើ ន
ំ ប់ដលគប់គងបានល្អអាចបង្កន
ើ ផលិតភាពកសិកម្ម
ហានិភ័យនទឹកជំនន់ និងគះរាំងស្ងួតក៏

យកាត់បន្ថយ

យ វាក៏នឹងកាត់បន្ថយលំហូរទឹក

ក្នុងទឹកសាប ហើយនិងបង្កឱយបាត់បង់ទិន្នផលសូវ

គពយោករណ៍ថា ផលប៉ះពាល់ឆ្លងដននគមងអភិវឌឍធនធានទឹករហូតដល់
ទាំងមូល”។

យសារអាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនីដលស្ថិត

ទន្លមគង្គ រីឯកំណើនទឹកសមុទនឹងកើនឡើង ដលនឹងបង្កើនកមិតទឹកប

ះបព័ន្ធអកូឡូហសុី

ឆាំ២០៤០ នឹងបង្កឱយមាន “កា
ការខូចខាតយា៉ងធំធង

ះបព័ន្ធអកូឡូហសុី

មទន្ល ហដារចនាសម្ព័ន្ធការពារទឹកជំនន់ និងរនាំងនានាដលជាឧបសគ្គរារាំ

អាចនឹងកើតឡើង

ឬផលិតផលធម្មជាតិផសងៗ នឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់យា៉ងខាំង
នាដលស្ថិត

មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានផសងៗទៀតចំ

ដលអាចនឹងបង្កឡើង

ដីលបោប់បង្កើនជីវជាតិ ក៏ដូចជាចាក់បំពញអាងទន្លទាំងមូល និងមានមុខងារ

4

ដលផលប៉ះពាល់ទាំងនះមាន “កមិតធំ និងវិសាលភាពទូលំទូលាយ ហើយ

ង្គ។19

តំបន់ដីសណ្ដទន្លមគ

ផលប៉ះពាល់លើធនធានជលផល និងសន្តិសុខសបៀង
ការអភិវឌឍថាមពលវារីអគ្គិសនីរហូតដល់ឆាំ២០៤០ នឹងបង្កឱយបរិមាណតីធា
ក់ចុះយា៉ងខាំង។ បរិមាណតីសរុបនឹងធាក់ចុះពី ៣៥-៤០% តឹមឆាំ២០២០
និង៤០-៨០% តឹមឆាំ ២០៤០។

ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោ៖ ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់សរុប ២០១៧ ទំព័រទី iv–v
របាយការណ៍តាមវិស័យ ២០១៧ ទំព័រទី១០

ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោ៖ លទ្ធផលសំខាន់ៗ ២០១៧ ទំព័រទី ២

15

ឯកសារ

17

ឯកសារ

ងដូចខាងលើ ទំព័រទី ១

16

ឯកសារ

ងដូចខាងលើ

18

ងដូចខាងលើ ទំព័រទី ២

ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោ៖ ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់សរុប ២០១៧ ទំព័រទី iii

19

ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោ៖ លទ្ធផលសំខាន់ៗ ២០១៧ ទំព័រទី ២
ឯកសារ

ងដូចខាងលើ

ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោ៖ ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់សរុប ២០១៧ ទំព័រទី iii
ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោ៖ លទ្ធផលសំខាន់ៗ ២០១៧ ទំព័រទី ៣
ឯកសារ

ងដូចខាងលើ

ការខាតបង់ដ៏គួរ

យបារម្ភ

Mekong Delta, Vietnam
Photo: International Rivers
បទសនីមួយៗនឹងបាត់បង់ធនធានជលផលក្នុងបរិមាណ៖ ថ ៥៥% ឡាវ
៥០% កម្ពុជា ៣៥% និងវៀតណាម ៣០%។20

ផលប៉ះពាល់ផ្នកសដ្ឋកិច្ច
ង

ការអភិវឌឍទំនប់វារីអគ្គិសនីរហូតដល់ឆាំ២០៤០

នឹងកាត់បន្ថយបភទតីបមាស់ទី មួយចំណកធំនទន្លមគង្គ។21 តឹមឆាំ
២០២០ និង២០៤០ នឹងគានពពួកតីបមាស់ទី អាចរស់រានមានជីវិត
អាងស្តុកទឹករបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបាន

ះទ។22

ពលដលអាងស្តុកទឹកនទំនប់តូវបានសាងសង់រួច

ឱយពងនិងកូនតីរសាត់ចុះតាមលំហូរទឹក

ក្នុង

តាមការសិកសោរបស់កុមបឹកសោ “ផនការអភិវឌឍបច្ចុបបន្នធ្វើការវិនិ

គលើសលប់

លើវិស័យកសិកម្ម និងវារីអគ្គិសនី

លបង្កការវិនាសដល់វិស័យសន្តិសុខសបៀង។ ការវិនិ
លប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ះវានឹងរារាំងមិន

កាន់ខសខាងកម ដលប៉ះពាល់

ការចករំលកផលចំនញ និងការខាតបង់ នការអភិវឌឍថាមពលវារីអគ្គិសនី
ពុំមានភាពស្មើគា
ថាផលប

ទូទាំងតំបន់អាងទន្លមគង្គកមទ ហើយក៏មិនបកដ

ជន៍នឹងបាន

ដល់បទសជាមាស់ដរ។26 បក់ចំណូលភាគ

ដលអាចបមាស់ទីចុះកមបានក៏ងាយបឈមនឹងអតគះថាក់និងសាប់

ចើនពីថាមពលវារីអគ្គិសនីនឹងហូរចូល

“បភទតីបមាស់ទី ធំៗមួយចំនួនអាចនឹងផុតពូជ ហើយបរិមាណជីវមា៉សតី

ទំនប់ថាមពលវារីអគ្គិសនីនឹងផ្តល់ប

យសារទួប៊ីនរបស់វារីអគ្គិសនី។ ការសិកសោបងាញថា៖

នឹងអាចបាត់បង់រហូតដល់

៦០% ក្នុងតំបន់លបោក់ទំនប់”។

23

ការបបួលអាកាសធាតុ រួមជាមួយនឹងការបាត់បង់តីដលជាបភពបូតអ៊ីន
ដ៏សំខាន់មួយ ទំនងជាបង្កឱយមាន “អសន្ដ
អសន្ដិសុខសបៀងកមិតធ្ងន់ធ្ងរ
តាមសហគមន៍

ក្នុងបទសឡាវ និងកម្ពុជា
ជា”។24

21

22

23
24

ឯកសារ

ជន៍ក្នុងកមិតខុសៗគាដល់បណា្ដប

សដលនឹងទទួលបានផលប
លស្ថិត

លើតួមទន្ល

ជន៍ចមបងជាងគមកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីដ

បទសឡាវ ចំណកបទសវៀតណាមគឺជាប

ទសទទួលផលចមបង ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីដលស្ថិត
បទសកម្ពុជា នះបើ

លើតួមទន្ល

ងតាមផនការនាំចូលថាមពលដលបានគង

ងដូចខាងលើ

ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោ៖ ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់សរុប ២០១៧ ទំព័រទី iii
របាយការណ៍តាមវិស័យ ២០១៧ ទំព័រទី ៦៣

25

ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោ៖ ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់សរុប ២០១៧ ទំព័រទី v

27

ឯកសារ

កុមហ៊ុន និងធនាគារបរទស។

ទសសមាជិក ទាំងបួនរបស់គណៈកម្មការទន្លមគង្គ។ បទសថគឺជាបទ

ទុក។27
20

គនះអាចនឹងមានផ

លើកំណើនផលិតផលក្នុងសុកសរុប(GDP Growth)

នបទសដលជាសមាជិកនអាងទន្លមគង្គកម។”25

យា៉ងធ្ងន់ធ្ងរដល់វដ្តនការពងកូនរបស់បភទតីបមាស់ទី។ កពីនះ តីធំៗ

ខ្ពស់

ក្នុងកមិតមួយដ

ងដូចខាងលើ ទំព័រទី ៦៧

26

ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោ៖ លទ្ធផលសំខាន់ៗ ២០១៧ ទំព័រទី ២
ឯកសារ

ងដូចខាងលើ

របាយការណ៍តាមវិស័យ ២០១៧ ទំព័រទី ៦

5

ងតាមទសសនៈមា៉កូសដ្ឋកិច្ច ផលប

លបានពីទំនប់ថាមពលវារីអគ្គិសនីដលស្ថិត
ទសវិនិ

គទុន

ជន៍សដ្ឋកិច្ចភាគចើនដលទទួ
លើតួមទន្ល នឹងបានដល់ប

កតំបន់អាងទន្លមគង្គកម ដូចជាបទសចិន

មា៉ឡសុី និងកូរ៉ខាងតបូង។28 ចំណកអ្នកទទួលរងផលប៉ះពាល់ ខាតបង់ចមប

ងជាងគគឺសហគមន៍ដលពឹងផ្អកលើការនសាទ និងការធ្វើកសិកម្ម
តាមប

អាងទន្លមគង្គកម

លើបជាជន និងសដ្ឋកិច្ច

ឡើយទ។

កង្វះខាតទិន្នន័យអំពីផលប៉ះពាល់ចំ
ទន្លមគង្គផ្តល់នូវបភពបូតអ៊ីនដល់

្ដយចករបៀងទន្លមគង្គ។

តាមតំបន់

ះស្តី

៨០ភាគរយ នតមូវការរបស់បជា

ជនក្នុងតំបន់។ ស្តីគឺជាអ្នកទទួលខុសតូវចមបងក្នុងការរៀបចំផ្ដល់អាហារដល់
កុមគួសារ និងស្វងរកទឹកមកបើបស់

បមបមួលអាកាសធាតុ

ផ្ទះ។ ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោ

កត់សមា្គល់ថា “ប

យនឌ័រមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការអភិវឌឍធនធាន

ក់ទំនងគាយា៉ងខាំង។ ទំនាក់ទំនងនះមានភាពស្មុគសាញយា៉ងខាំង និងតូវ

និងគះរាំងស្ងួត

យសារតស្តីពឹងផ្អកចើនលើធនធានធម្មជាតិ ហើយឧ

ដលបានគូសប

សមា្គល់យា៉ងនះក្ដី ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោពុំបានពិនិតយមើលថា

ផលប៉ះពាល់នការបបួលអាកាសធាតុ និងការអភិវឌឍធនធានទឹកមានទំនា
ការឲយមានការវិភាគចមុះវិស័យ។ ផលប៉ះពាល់នការបបួលអាកាសធាតុ
ក់

ក្នុងការសិកសោរបស់កុមបឹកសោរួមមាន ការកើនឡើង

កំណើនកម្ពស់ទឹកសមុទ ការជន់លិច និងកំណើនទឹកបជៀតចូល
បន់ដីសណ្ដទន្លមគង្គ
និងរុក្ខជាតិមួយចំនួន

ក្នុងតំ

បទសវៀតណាម និងភាពងាយរងគះដល់សត្វ

តាមដងទន្ល។

29

ការបបល
ួ អាកាសធាតុទន
ំ ងជានឹងបង្កន
ើ ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់គមង

ថាមពលវារីអគ្គិសនី។ បមបមួលអាកាសធាតុបង្កហានិភ័យធំធងចំ

ះស

ន្តិសុខសបៀង និងកំណើនសដ្ឋកិច្ច ជាពិសសបសិនបើលក្ខខណរាំងស្ងួតនឹ
ងកើតមានឡើងពិតមន។30
ង

តាមការសិកសោរបស់កុមបឹកសោ លក្ខខណអាកាសធាតុរាំងស្ងួតនឹង

២.២ ពាន់លានដុលារ ($2.2 billion) ក្នុងអតតម្លបច្ចុបបន្នសរុប និងបង្កការ
បាត់បង់ធនធានជលផលបហល ១៥ភាគរយ។31 ឥទ្ធិពលរួមគានការវិនិ

គលើសលប់លើវិស័យកសិកម្ម និងថាមពលវារីអគ្គិសនី និងការបបួល

អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ អាចធ្វើឲយប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់បណា្ដបទសតាម
អាងទន្លមគង្គកម ក្នុងការធ្វើឲយសានភាពបទសរបស់ខ្លួនកាន់តកីក

ឬរកសោនូវសានភាពរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាបទសដលមានចំណូលកមិតទាប

ឬមធយម។

និងការទទួលយកលទ្ធផល
មានការវាយតម្លលម្អិតបន្ថម

លើផលប៉ះពាល់ ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោ

បានបងាញយា៉ងចបោស់ថា ផលប៉ះពាល់នទំនប់ទាំងនះ នឹងផ្តល់ផលវិបាកធ្ង
ន់ធ្ងរដល់ការអភិវឌឍបកប

តំបន់ទន្លមគង្គ។

យចីរភាព និងសដ្ឋកិច្ចរបស់បណា្ដបទសក្នុង

អនុវត្ត

យរដាភិបាលរបស់បទសជាសមាជិកគ

ណៈកម្មការទន្លមគង្គ។ ឧទាហរណ៍ មានភាពមិនសុីសងាក់គាជាចើនរវាង

លទ្ធផលសិកសោរបស់កុមបឹកសោ និងរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទន្លមគ

ង្គ និងពុំមានការវាយតម្លអំពីការខាតបង់ជាទឹកបក់
យសារការបាត់បង់ដីលបោប់។

ឯកសារ

ងដូចខាងលើ

ឯកសារ

ងដូចខាងលើ

លើផលប៉ះពាល់ទាំងសុងនគ

ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោ៖ លទ្ធផលសំខាន់ៗ ២០១៧ ទំព័រទី ៣
ឯកសារ

នឹងជះឥទ្ធិពលដល់ស្តី និងសមត្ថភាពស្តីក្នុងការទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភគប់
គន់សមប់កុមគួសាររបស់ពួកគកមិតណា

ះទ។ ការសិកសោរបស់កុម

បឹកសោគន់តផ្តល់អនុសាសន៍ឱយគណៈកម្មការទន្លមគង្គ ធ្វើការសុើបអង្កត
លើប

យនឌ័រ ដើមបីបំពញ

លើកង្វះខាតទិន្នន័យនះ។

មានអនុសាសន៍តិចតួចសំរាប់កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លើជន
ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោបានផ្តល់ការណនាំតិចតួច អំពីរបៀប វាយតម្ល
ពិចារណា ចៀសវាងនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាក់លាក់ណាមួយ

លើជនជាតិភាគតិច និងជនជាតិដើមភាគតិច ដលងាយរងគះបំផុត

យសារការអភិវឌឍវារីអគ្គិសនីក្នុងអាងទន្លមគង្គ។ ជនជាតិភាគតិច

និងជនជាតិដើមភាគតិច គឺជាកុមដលបានកំពុងទទួលរងគះដ៍ធ្ងន់ធ្ងរ
យសារភាពកីកកមិតខ្ពស់ កង្វះហដារចនាសម្ព័ន្ធ ការអប់រំ

ការថទាំសុខភាព ឱកាសសដ្ឋកិច្ច និងការចូលរួមផ្នកន

បាយ។33

កពីនះ កុមពលរដ្ឋទាំងនះពឹងផ្អកយា៉ងខាំងលើធនធានធម្មជាតិសមប់

ងដូចខាងលើ

មប់ពួកគ។34 ជាលទ្ធផល ជនជាតិភាគតិច និងជនជាតិដើមភាគតិច នឹងទទួ

លរងផលប៉ះពាល់យា៉ងខាំង
គ។

យសារការបាត់បង់ធនធានជលផល

35

ពុំមាននិតិវិធីសមប់អនុវត្តអនុសាសន៍នការសិកសោនះ
សចក្តីថ្លងការណ៍កិច្ចបជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លមគង្គឆាំ២០១៨
បានដាក់បញ្ចូលនូវសកម្មភាពអាទិភាព

យចាត់ទុកថា លទ្ធផលនការសិ

ងសមប់រៀបចំផនការ

និងអនុវត្តផនការ សមប់គមងថាក់ជាតិ និងគមងនានា ពមទាំងសម
ប់កិច្ចការពាក់ព័ន្ធនានារបស់គណៈកម្មការទន្លមគង្គ។”36

32

33

ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោ ២០១៧ ទំព័រទី ៣

ះជាយា៉ងនះក្តី

មូលនិធិអន្តរជាតិសំរាប់ការអភិវឌឍន៍កសិកម្ម (IFAD) និងកតិកាស
ភាគតិចអាសុី (AIPP), កំណត់សំគាល់បច្ចកទសជាតិស្តីពីប

យសារកង្វះខាតទាំងនះ ការសិកសោនះ

អាចនឹងមិនទាន់វាយតម្លគប់ជុងជយ

31

ះជាមានការកត់

តើការអភិវឌឍថាមពលវារីអគ្គិសនី និងការអភិវឌឍធនធានទឹកនានា

កសោរបស់កុមបឹកសោគឺជា “ឯកសារ

មានចម្ងល់សំខាន់ៗមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងវិធីសាស្តរបស់ការសិកសោ និងកា

រទទួលយកអនុសាសន៍

30

បសគ្គសង្គមកំហិតសមត្ថភាពសមបខ្លួនរបស់ពួកគ។”32

និងតីសមប់បរិ

កពីមានការវាយតម្លបរិសានជាយុទ្ធសាស្តឆាំ២០១០ និងអនុសាសន៍ឱយ

29

ពលមានទឹកជំនន់

ចិញ្ចឹមជីវិត ពីពះឱកាសការងារ និងឱកាសរកបក់ចំណូលមានតិចតួចស

បទអតាធិបបោយ មតិសាបនា៖ គមាតនការវិភាគ

28

ទឹក ពីពះស្តីងាយរងគះជាងបុរស

ជាតិដើមភាគតិច និងជនជាតិភាគតិច

កាត់បន្ថយផលចំណញដលនឹងទទួលបានពីថាមពលវារីអគ្គិសនីរហូតដល់

6

មងថាមពលវារីអគ្គិសនី

ជនជាតិដើម

ជនជាតិដើមភាគ

តិច៖ សាធារណរដ្ឋបជាធិបតយយបជាមានិតឡាវ, IFAD និង AIPP, ខធ្នូ

34

ឆាំ២០១២ ទំព័រទី ៤

មជឈមណលអន្តរជាតិសមប់ការគប់គងបរិសាន (ICEM), ការវាយតម្លផ្នកយុទ្ធ
សាស្តបរិសាននថាមពលវារីអគ្គីសនី

35
36

១១១

ឯកសារ

តាមដងទន្លមគង្គ, ឆាំ២០១០ ទំព័រទី

ងដូចខាងលើ ទំព័រទី ១០៦

សូមមើល <https://www.mrcsummit.org/assets/previous-summits/3rd-summit/

0d11506d00/Siem-Reap-Declaration_3rd-MRC-Summit-2018.pdf> ទំពរ័ ទី ៤

ការខាតបង់ដ៏គួរ

រដាភិបាលបទសជាសមាជិកតំបន់ទន្លមគង្គ ពុំទាន់បានបងាញពីរបៀប
ឬនិតិវិធីក្នុងការបើបស់ការសិកសោនះ សមប់អនុវត្ត
គះ

ន្លមគង្គ

ក្នុងដំណើរការពិ

បល់ជាមុន និងការសមចចិត្តនានាអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងអាងទ
ឡើយទ។

ការសមចបាននូវ

ល

អភិវឌឍន៍បកប

យចីរភាព

តំបន់អាងទន្ល

មគង្គកម គឺអាស័យលើធនធានធម្មជាតិដលពួកគមាន ខំថរកសោអភិរកស
នូវធនធានធម្មជាតិ និងជីវចមុះទាំង

ះ។ ជាពិសសគឺ

និងលំហូរទន្លតាមរដូវកាល ដលទទង់ដល់ការនសាទទឹកសាបធំបំផុតមួ

ក។ ផនការទំនប់វារីអគ្គិសនីធំៗបច្ចុបបន្នពិតជានឹងអាចកាត់

បន្ថយលទ្ធភាពធន់ទំ បង្កើនភាពងាយរងគះ និងកាត់បន្ថយចិរភាព របស់
បណា្ដបទសសមាជិកនទន្លមគង្គកម។

ន់។ ឧទាហរណ៍៖ ការសិកសោថ្មីៗបងាញថា តម្លកសាងបព័ន្ធថាមពលពះ
អាទិតយ និងបណា្ដញបញ្ជូនអគ្គិសនី (ពីភាគនីរតីនបទសចិន
លើតួមទន្ល

ទៀត។

កជាងគមងវារីអគ្គិសនី

37

ថ្វីបើការសិកសោរបស់កុមបឹកសោបានបងាញពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរ
ដូចជាអសន្តិសុខសបៀង ការខូចខាតបព័ន្ធអកូឡូសសុី

និងការបាត់បង់និរន្តរភាពក្ដី ក៏ប៉ុន្ត ជាការគួរឱយភាក់ផ្អើល ការសិកសោនះហាក់
ដូចជាសាគមន៍ការសាងសង់បន្ថមនូវគមងវារីអគ្គិសនី

លើតួមទន្ល និង

ផ្តល់អនុសាសន៍អំពីការកណពន្ធលើបក់ចំណញពីថាមពលវារីអគ្គិសនី ដ
លអ្នកវិនិ
នះ។

គគមងអាចនឹងមិនទទួលយកបានអំពីការកណពន្ធបន្ថម

ហតុអ្វីបានជាគមងវារីអគ្គិសនីធំៗ

ះបីជាគមងទំនប់វារីអគ្គិសនីមានផលប៉ះពាល់យា៉ងធ្ងន់ធ្ងរលើសន្តិសុខ

សបៀង និងជីវភាពបជាជនក្នុងតំបន់ក៏
និងការសមចចិត្តបច្ចុបបន្ន

ចក្ដីបកាសអំពីការអភិវឌឍគមងអគ្គិសនីបា៉ក់ឡាយ (Pak Lay) កយពី
ការចញផសោយអំពីការសិកសោរបស់កុមបឹកសោបានតប៉ុនានខប៉ុ

្ណះ?

នូវព័ត៌មានអំពីគមងទំនប់វារីអគ្គិសនី
ទស

តាមខសទឹកខាងកមក៏

យ។ ពុំមានការ

រពការសនយោថានឹងប

ងាញព័ត៌មានជាសាធារណៈ ដូចជា ព័ត៌មានលម្អិតនការរចនាគមង ការវា

យតម្ល

លើយន្តការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ ដូចជា ថាតើការបង្កើតផ្លូវស

មប់សំរួលការបមាស់ទីរបស់តី អាចជួយការពារជីវិតតីក្នុងអាងទន្លមគង្គ
អវិជ្ជមានដលកើតមានលើបព័ន្ធអកូឡូហសុីរបស់ទន្លដរឬទ។

អនាគតបកប

យចីរភាពសមប់ទន្លមគង្គ?

មកដល់ពលនះ រដាភិបាលនបទសជាសមាជិកនគណៈកម្មការទន្លមគ
ង្គបានធ្វើសចក្ដីសមចលើគមងថាមពលវារីអគ្គិសនី
មងនីមួយៗ

យឡកពីគា

យផ្អក

តាមគ

យខ្វះនូវការពិចារណាលើផលប៉ះពាល់រួម

ក្នុងអាងទន្លទាំងមូល។ ក្នុងការសមចចិត្តលើគមងអនាគត រដាភិបា

លដលជាសមាជិកទន្លមគង្គកម តូវតធានាថា ខ្លួនបានបើបស់លទ្ធផ

លនការសិកសោរបស់កុមបឹកសោ ដលបានវាយតម្លអំពីផលប៉ះពាល់ជាបណ្ដុំ
និងគុណវិបត្តិនគមងថាមពលវារីអគ្គិសនី ដាក់បញ្ចូល
សមចចិត្តនគមង។

ក្នុងការធ្វើសចក្តី

ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោបានផ្ដល់អនុសាសន៍សំខាន់មួយគឺ ការស្នើរឱយប
ពិចារណាពីបច្ចកវិទយោថាមពលថ្មីៗ ដូចជាថាមពលពះអាទិតយ
និងថាមពលខយល់ ជាជមើសជំនួសឱយថាមពលវារីអគ្គិសនី។
ការសិកសោ

លើបច្ចកវិទយោនះ រួមជាមួយវិធានការគប់គងតមូវការ

និងយន្តការបសិទ្ធភាពថាមពល នឹង “ផ្ដល់នូវទិដ្ឋភាពចមបងអំពីទំនាក់ទំនងរ
ក្នុងអាងទន្លមគង្គកម”។39

ផលិតកម្មសរុបរបស់អាងទន្លមគង្គ គឺមានកមិតគប់គន់ដើមបីរកសោសន្តិសុ

យ បទសសមាជិកន

គណៈកម្មការទន្លមគង្គ ចាំបាច់នឹងតូវសហការ និងបង្កើតបណា្ដញចកចា

យដលមានបសិទ្ធភាព ដើមបីកាត់បន្ថយកង្វះអាហារបរិ

គ

យសារត

ការបបួលនបព័ន្ធអកូឡូហសុីទន្លមគង្គ។38 រដាភិបាលដលជាសមាជិកទ

ន្លមគង្គ ពុំបានប

លើតួមទន្លមគង្គទ ថ្វីបើមានសំ

វាង ការគប់គងធនធានទឹក ថាមពល និងសន្តិសុខសបៀង

ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោបានកត់សមា្គល់ថា

ះជាយា៉ងណាក៏

មានកង្វះការចូលរួមពីសាធារណៈ តមាភាព

និងគណនយយភាព។ ពុំមានការផសព្វផសោយជាសាធារណៈឱយបានទូលំទូលាយ

ណា្ដបទសជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លមគង្គ

លើតួមទន្លមគង្គ

តមានបន្តដំណើរការសាងសង់? ហតុអ្វីបានជារដាភិបាលឡាវចញស

ខសបៀងអាហារបាន១០០%។

យ ដំណើរការការធ្វើផនការ

បានដរឬទ ហើយថាតើយន្តការផសងទៀត អាចជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់

មានជំរីសជំនួសនានាជាចើនដលអាចឆ្លើយតបតមូវការថាមពលក្នុងតំប

កាន់បទសថ និងវៀតណាម) នឹងមានតម្ល

កង្វះការចូលរួមពីសាធារណៈ តមាភាព និងគណនយយភាព

ណើម្តងហើយម្តងទៀតពីសហគមន៍ សង្គមសុីវិល ដគូអភិវឌឍន៍ និងបណា្ដប

ដីដលមានជីវជាតិល្អ ពជមល ពតាមដងទន្ល

យរបស់ពិភព

យបារម្ភ

ក់ពីរបៀបក្នុងការសមចកិច្ចការនះទ។

ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តូវទទួលបានការចូលដលមានអត្ថន័យ ក្នុងការធ្វើស
ចក្តីសមចអំពីការចរចា ដើមបីសមចបាន

គជ័យ និងទទួលបានដំ

ះ

សយដលការពារធនធានបរិសានរបស់ទន្លមគង្គ ក៏ដូចជាគាំទដល់ជីវភា
ពរបស់សហគមន៍តាមដងទន្ល និងសដ្ឋកិច្ចជាតិ។

យសារភាពធ្ងន់ធ្ងរនផលប៉ះពាល់ និងគុណវិបត្តិនានា ការសិកសោរបស់កុម

បឹកសោបានផ្តល់អនុសាសន៍ថា រដាភិបាលជាសមាជិកតូវពិចារណាយា៉ងហ្មត់

ចត់ អំពីជមើសជំនួស ថាមពលកកើតឡើងវិញ ដើមបីជំនួសឱយទំនប់វារីអគ្គិស

នីដលបំផ្លិចបំផាញទន្លមគង្គ។ ប៉ុន្ត ការសិកសោពុំបានផ្តល់ព័ត៌មានដល់រដាភិ
បាលជាសមាជិកទន្លមគង្គ អំពី និតិវិធីក្នុងការសមចឱយបាន អនុ

ម

តាមព័ត៌មានដលបានរកឃើញនានា និងអនុសាសន៍ដលបានផ្តល់ឱយ សំរាប់

ដាក់បញ្ចូល
37

ក្នុងការធ្វើសចក្តីសំរចចិត្ត។

ទីភាក់ងារថាមពលកកើតឡើងវិញអន្តរជាតិ (IRENA) តម្លចំណាយថាមពលជំនាន់
ថ្មីក្នុងឆាំ២០១៧ IRENA ទីកុងអាប៊ូដាប៊ី ឆាំ ២០១៨ <http://www.irena.org/

38

publications/2018/Jan/Renewable-power-generation-costs-in-2017>.

ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោ ២០១៧ ទំព័រទី ៤

39

ការសិកសោរបស់កុមបឹកសោ៖ លទ្ធផលសំខាន់ៗ ២០១៧ ទំព័រទី ៤

7

ដយោកម៖ តារាងពលវលានពឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធ
ដយោកមនះបងាញពីវឌឍនភាពសំខាន់ៗនដំណើរការអភិវឌឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនានា

លើតួមនទន្លមគង្គ ដលអាចផ្ដល់ជាព័ត៌មានសមប់ធ្វើការ

សមចចិត្ត ជាពិសស ការវាយតម្លសំខាន់ៗ ក៏ដូចជាសំណើព័ត៌មាន និងការសិកសោបន្ថមមុនពលបន្តដំណើរការគមង
តារាងពលវលានះ បងាញឱយឃើញថា គមងវារីអគ្គិសនីលើតួមនទន្លមគង្គ តូវបានគជំរុញឱយមានដំណើរការ

យបានយកចិត្តទុកដាក់តិចតួច

១៥ តុលា ២០១០៖ គណៈកម្មការទន្លមគង្គ

២០ តុលា ២០១០៖ គណៈកម្មការទន្លមគង្គផ្ដួចផ្តើមដំណើរការពិ
គះ

មុខ ដាច់

លើកង្វល់សមូហភាពក្នុងតំបន់ និងផលប៉ះពាល់ជាបណ្ដុំក្នុងអាងទន្លទាំងមូល។

2010

ម្លបរិសានជាយុទ្ធសាស្ត (SEA)

បល់ជាមុនសមប់ទំនប់សាយា៉ប៊ូរី (Xayaburi)

ះផសោយឯកសារស្តីអំពី ការវាយត

លើទំនប់វារីអគ្គិសនី

និងធ្វើការសិកសោបន្ថម។ ធនាគារពិភព

ចាប់ផ្ដើម។ នះគឺជាគមងទំនប់វារីអគ្គិសនីទី១

សាស្តនះ និងប

លើតួមទន្លមគង្គ។

នានាដលស្ថិត

2011
ទំនប់សាយា៉ប៊ូរី

យឡកពីគា

លើតួមទន្លមគង្គ

យផ្តល់ជាអនុសាសន៍ឱយផាកការសាងសង់ក្នុងរយៈពល១០ឆាំ

ចុងឆាំ ២០១០៖ ការសាងសង់ទំនប់សាយា៉ប៊ូរី (Xayaburi)

២២ មសា ២០១១៖ ឡាវបិទដំណើរការពិគះ

មុខទៀត។

បល់ជាមុនស្តីពី

កគាំទ

លើការវាយតម្លជាយុទ្ធ

ក់ថា ខ្លួននឹងមិនផ្តល់ហិរញ្ញបបទានគាំទ

លើតួមទន្លមគង្គឡើយ។

មសា ២០១១៖ អ្នកជំនាញឯករាជយពិនិតយឡើងវិញ

ល់បរិសានរបស់ទំនប់សាយា៉ប៊ូរី និងបានរកឃើញថា

លើគមងទំនប់

លើការវាយតម្លផលប៉ះពា

ការវាយតម្លនះមានកង្វះខាត និងមិនគប់គប់គន់តាមបទដាន។

៨ ធ្នូ ២០១១៖ រដាភិបាលជាសមាជិកនគណៈកម្មការទន្លមគង្គយល់ពមរៀបចំ
ធ្វើការសិកសោរបស់កុមបឹកសោ
ងទន្លទាំងមូល។

2012
១៧ កក្កដា ២០១២៖ ឡាវបកាសអំពីការរចនាឡើងវិញនូវទំនប់សា
យា៉ប៊ូរី

យសិកសោ

យរង់ចាំការសិកសោបន្ថម។

ពៀងទិញថាមពលពីទំនប់សាយា៉ប៊ូរី ថាជាបទរំ
ងនះទាមទារឱយមានការវាយតម្ល

2014
២៥ កក្កដា ២០១៤៖ គណៈកម្មការទន្លមគង្គផ្ដួចផ្តើមដំណើរការពិ
បល់ជាមុនសមប់ទំនប់ដុនសាហុង (Don Sahong)

ដលជាគមងទំនប់វារីអគ្គិសនីទី២ ស្ថិត

2015

លើ ការអនុម័តការចុះកិច្ចពម
ភបំពានសិទ្ធិរដ្ឋម្មនុញ្ញ។ បណ្ដឹ

លើផលប៉ះពាល់បរិសានឆ្លងដន។

២៤ មិថុនា ២០១៤៖ តុលាការរដ្ឋបាលកំពូលរបស់បទសថ ទទួលយកបណ្ដឹងឧ
ទ្ទរណ៍អំពីទំនប់សាយា៉ប៊ូរី។

លើតួមទន្លមគង្គ ។

២៤ មករា ២០១៥៖ ថ្វីបើមានការអំពាវនាវឱយមានការសិកសោបន្ថម និ
ងពុំទាន់ឈានដល់កិច្ចពមពៀងក៏

យ ដំណើរការពិគះ

ជាមុនស្តីពីទំនប់ដុនសាហុងតូវបានបញ្ចប់។

2016

លើអា

៦ កក្កដា ២០១២៖ វៀតណាម និងកម្ពុជា ទាមទារឱយមានការផាកទំនប់សាយា៉ប៊ូរី

៧ សីហា ២០១២៖ អ្នកភូមិថដាក់ពាកយបណ្ដឹង

៧ ធ្នូ ២០១២៖ រដ្ឋសភាជាតិឡាវ អនុម័តលើទំនប់សាយា៉ប៊ូរី

គះ

លើ ផលប៉ះពាល់ជាបណ្ដុំ

បល់

មករា ២០១៦៖ ចាប់ផ្តើមសាងសង់សំណង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដុនសា
ហុង។

២០ ធ្នូ ២០១៦៖ គណៈកម្មការទន្លមគង្គផ្ដួចផ្តើមដំណើរការពិគះ
បល់ជាមុន សមប់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបា៉កបង (Pak Beng)

ដលជាគមងទំនប់វារីអគ្គិសនីទី៣ ស្ថិត

2017

លើតួមទន្លមគង្គ ។

១៩ មិថុនា ២០១៧៖ គណៈកម្មការទន្លមគង្គបញ្ចប់ដំណើរការពិ
គះ

ឃើញថាមានកមសោយយា៉ងចើន

ក្នុងការសិកសោដលបានបងាញក៏

យ។ គបានបកាសថានឹងរៀបចំកិច្ចពមពៀងរួមមួយដើមបី

2018

៨ មិថុនា ២០១៧៖ អ្នកភូមិថដាក់ពាកយប្ដឹង អំពីការពិគះ

បល់ជាមុន របស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបា៉កបង ថ្វីបើគបានរក

សយកង្វល់ដលបានលើកឡើង។

បល់មិនគប់គន់

លើផលប៉ះពាល់ឆ្លងដននទំនប់វារីអគ្គិសនីបា៉កបង (Pak Beng)។

ះ

កុម្ភៈ ២០១៨៖ គណៈកម្មការទន្លមគង្គចញផសោយលទ្ធផលនការសិកសោរបស់កុ

មបឹកសោ ដលរកឃើញថា ទំនប់វារីអគ្គិសនីដលបានគងទុក បង្កការគំរាមកំហ
ងយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិសាន និងសដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជាសន្តិសុខសបៀងរបស់ប
ជាជនក្នុងមូលដាន។

៨ សីហា ២០១៨៖ គណៈកម្មការទន្លមគង្គផ្ដួចផ្តើមដំណើរការពិ
គះ

បល់ជាមុន សមប់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបា៉ក់ឡាយ (Pak Lay)

ដលជាគមងទំនប់វារីអគ្គិសនីទី៤ ស្ថិត

8

លើតួមទន្លមគង្គ ។

២៣ កក្កដា ២០១៨៖ ការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរណប សុីពាន សុីណាមណយ
(Xe-Pian Xe-Namnoy) បណា្ដលឱយមនុសស៤០នាក់សាប់
និងរាប់ពាន់នាក់ចាកចញពីទីលំ

។ ឡាវបកាសនូវការសុើបអង្កតជាតិ

គមងទំនប់វារីអគ្គិសនីនានា និងផាកការវិនិ

គនានា

គមងថ្មីៗ។

លើ

